
01.04.2020 środa – GNIAZDO JASKÓŁKI 

1. Zagadki:  

 Ma długi czerwony dziób  
na jednej nodze stoi.  
Swe gniazdo na dachu splótł 
i każda żaba się go boi... (bocian)  
 
  Rano nas budzi swym głosem jak dzwonek, ten mały szary ptak... (skowronek)  
 
 Po gałęziach kozły fika,  
chętnie zjada tłuszcz z patyka... (sikorka)  
 
 Słychać ją w koło wśród sosen i buków,  
jak woła wesoło ku-ku-ku... (kukułka)  
 
  Ptaszek ten od zawsze leczy chore drzewa, 
i dlatego właśnie stuka zamiast śpiewać... (dzięcioł)  
 
Dziób zakrzywiony, okrągłe oczy,  
na myszy poluje w nocy... (sowa) 
 
  Pod dachem ma gniazdo z gliny,  
na niebie kręci kółka.  
Jej przysmak to są muchy,  
cóż to za ptak ... (jaskółka)  
 

2. Jaskółki (dymówki) budują swoje gniazda z gliny i grudek błota, które sklejają śliną i 

usztywniają trawami i słomą. Kształt tych gniazd przypomina otwartą od góry kulę wyściełaną 

piórami i roślinami. Jaskółki najczęściej gnieżdżą się wewnątrz stajni, stodół, korytarzy, pod 

mostami i przy rurach. W miastach budują swoje lepianki wewnątrz bram kamienic. 

 

Nasze Jaskółki każdego roku ruszają w straszną i zarazem fascynującą podróż do Afryki. 

Około 12 tysięcy km w jedną stronę! Po późnoletnich i wczesnojesiennych sejmikach, 

wszystkie nutki któregoś dnia poderwą się z linii i polecą… Najpierw nad całą Europą. Oby 

tylko udało im się umknąć złym ludziom, którzy łowią je we Włoszech, na Cyprze, na Krecie… 

Potem jeszcze cała Sahara. Z roku na rok coraz szersza, suchsza, trudniejsza. Klimat się 

zmienia! Afryka pustynnieje. Dalej Lasy Deszczowe dorzecza Kongo. Potem sawanny 

Południowej Afryki. Z góry będą oglądały stada zebr i antylop. Słonie, żyrafy, lwy… Założę się, 

że też chcielibyśmy je oglądać! 

 

Dźwięki, które wydaje jaskółka: 

https://www.youtube.com/watch?v=hjOefz9UUg4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjOefz9UUg4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Zabawa ruchowa – Jaskółki. 

W kilku miejscach w pokoju rozkładamy poduszki/kartki papieru/”gniazda” z szala.  Dzieci 

„Jaskółki” wylatują z gniazd, krążą w różnych kierunkach, tak aby nie dotknąć gniazda. Na 

hasło „burza” – wracają szybko do najbliższego gniazda. Podbieramy dzieciom gniazda, do 

momentu aż zostanie ostatnie. 

 

 

Możemy też bawić się do piosenki Jolanty Fraszyńskiej - Jaskółka, czyli ogłaszają ptaki 

wiosnę. Na przerwę w muzyce mówimy hasło: burza! I dzieci lecą do swojego gniazda. Gdy 

puszczamy muzykę ponownie wylatują z gniazd. 

https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34 

 

 

4. Obserwacja ptaków – do wykonania lornetka z rolek po papierze toaletowym. Obserwujemy 

przez okno oznaki wiosny, szukamy ptaków, próbujemy rozpoznać jaki to ptak.  
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https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34


5. Propozycje zabaw związanych z jaskółką: 

- budujemy gniazdo jaskółki z masy solnej (1 porcja mąki pszennej, 1 porcja soli, pół porcji 

wody – najpierw mieszamy mąkę z solą, potem dodajemy wodę i mieszamy, możemy dodać 

kakao aby masa przypominała glinę). Gdy mamy już masę formujemy gniazdo, możemy do 

niego przykleić kawałki gałązek, trawy, narysować jaskółkę i umieścić w gnieździe lub 

umieścić w nim jaja, 

- budujemy gniazdo jaskółki z gałązek/suchej trawy/słomek/kawałków papieru , 

- budujemy gniazdo z makaronu spaghetti, 

- karmimy ptaki – wsypujemy do pudełka materiały sypkie (kasza pęczak/kasza 

gryczana/ziarna słonecznika itp.), umieszczamy w pudełku wycięte ptaki i karmimy je, 

- wsypujemy do pudełka 3 rodzaje produktów sypkich, próbujemy je rozdzielić, 

 

 
 

 

 

 

 

 

6. Propozycje prac plastycznych: 

- stemplowane jaskółki: wycinamy w ziemniaku jaskółkę i stemplujemy farbami, 

- rysujemy kredkami tło, na nie przyklejamy pokolorowaną jaskółkę i przyklejamy watę na 

brzuszku, 

- latająca jaskółka z użyciem rolki po papierze, filmik: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RterFPqfAd4&feature=emb_title 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RterFPqfAd4&feature=emb_title

